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ОБРАЂИВАЧ:  
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I   УВОД 

 

На основу програма рада СО Фоча, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
подноси Информацију о стању у области лова и риболова за претходну годину на основу 
документације коју посједујемо и информације које смо обезбједили од ЈУ НП „Сутјеска“ 

и удружењима грађана из области лова и риболова. 
 

 

 

ЈУ НП „Сутјеска“ 

 

 

 Информација о стању у области лова и риболова у НП „Сутјеска“ у 2020. 
години 

 

 

 Национални парк „Сутјеска“ газдује ловиштем на површини 16.052,43ha као и 
посебним ловиштем „Зеленгора“ површине 49.106,00 ha . 

 Цјелокупно подручије ловишта покривено је организованом ловочуварском 
службом чији је задатак да оствари заштиту дивљачи и ловишта у складу са Законом о 
ловству Републике Српске, Законом о Националном парку „Сутјеска“ и Законом о 
заштити природе. 
 У 2020. години изведене су двије интервенције у ловишту по питању криволовства 
што је знатно мање у 2019. години. 
Евидентиран је и случај тровања дивљачи од стране локалног становништва и појединих 
ловних група који је био веома изражен протеклих година. Захваљујући доброј сарадњи са 
ПУ Фоча кроз низ интервенција у 2019. години , 2020. године нисмо регистровали 
тровање дивљачи у близини нашег ловног подручја. 
 Планирани одстрел дивљачи врши се на основу усвојене ловнопривредне основе. 
Приход од лова у 2020. години знатно је смањен у односу на 2019. годину због пандемије 
вируса Корона.  
 

Ријеке и језера Националног парка богати су рибљим фондом (пастрмком, 
липљаном и другим врстама). 
 У претходним годинама вршено је порибљавање водених површина којим газдује 
наша установа. Наше службе су сталним активностима на терену откриле и санкционисале 
прекршиоце бесправног риболова. 
  

 У протеклој години смањио се број ових незаконитих радњи. 
Наглашавамо да је добра сарадња са МУП-ом Републике Српске, ДГС-ом помогла да се 
смањи број незаконитих радњи у области лова и риболова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ШГ „Маглић“ 

 

 

Информација о газдовању ловиштем „Врбница“ у ловној 2020/21 години 

 

 

ШГ „Маглић“, као корисник привредног ловишта „Врбница, наставило је 

континуитет озбиљног рада и залагања за заштиту и очување ловишта и дивљачи, уређење 
ловишта и стварање што бољих услова за живот дивљачи, развијање сарадње са другим 
корисницима подручја на коме је установљено ловиште, обогаћивање ловно-туристичке 
понуде и др. 
 

Када су у питању производни објекти и храна за прихрану дивљачи, корисник 
ловишта је у протеклој ловној години извршио следеће: 

- мелиорацију ливада, одакле је сакупљано сијено за дивљач, које је најчешће 

распоређивано по ловишту у облику стогова. 
- обраду земљишта и садњу топинамбура (Чичоке) 
 

Поред количине допунске хране за дивљач добијене са поменутих производних 

објеката, редовно је вршено изношење кукуруза, месног отпада, угинуле стоке и соли, 
чиме су подмирене потребе прихране дивљачи. 

Бројност популација свих основних врста дивљачи је стабилна, у пуном капацитету  

ловишта, осим код зечије дивљачи. 
Остварен је планирани обим градње нових и одржавања постојећих ловно-узгојних 

и ловно-техничких објеката као што су: хранилишта, појилишта, солила, ловачке чеке и 

осматрачнице, ловачке стазе и др. 
На основу редовног осматрања и праћења здравственог стања дивљачи у нашем 

ловишту, као и прегледа меса одстријељене дивљачи у надлежној ветеринарској станици, 
може се констатовати да је здравствено стање дивљачи добро. Забиљежена су два случаја 

појаве трихинеле и то један код дивљих свиња и један код медвједа. 
Током читаве године вршене су неопходне мјере заштите дивљачи. Настављена је 

сарадња са ПУ Фоча, ДГС-ом и корисницима сусједних ловишта првенствено у циљу 

сузбијања криволова. 
У протеклој ловној години забиљежена је једна штета од дивљачи и то од медвједа 

на козама. 
Када су у питању штете на дивљачи, највећи проблем, поред криволова, и даље нам  

представљају пси луталице, на шта смо више пута указивали. 
Што се тиче одстрела дивљачи, може се констатовати да није извршен план 

одстрела по врстама дивљачи. Иако имамо изванредне услове за лов у нашем ловишту, 
велики проблем страним ловцима представља немогућност износа трофеја изван 
државних граница (нису разрађени CITES споразум и Бернска конвенција). Упркос овим 

отежавајућим факторима, привредно ловиште „Врбница“ је протекле године угостило 

велики број домаћих и страних ловаца који су са собом понијели најљепше утиске.  
Надамо се да ће у што скоријем периоду овај проблем бити ријешен, како бисмо 

били у могућности да још више развијамо ловно-туристичку понуду и да у свијет шаљемо  

лијепу слику о ловишту „Врбница“ и граду Фочи. 
 

 

 

 

 



 

 

СРД „Младица“ Фоча 

 

 

Информација о раду СРД „Младица“ Фоча за 2020. годину 

 

Спортско-риболовно друштво „Младица“ Фоча је члан Спортско-риболовног 
савеза Републике Српске са сједиштем у Бања Луци. СРД „Младица“ Фоча управља 
рибарским подручјем на територији Општине Фоча на основу закљученог уговора са 
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. По одлуци 
Управног одбора кога чине предсједник и шест чланова, сваке године се одржава редовна 
годишња скупштина Друштва (30 чланова) на којој се усваја извјештај о раду и 

финансијски извјештај за претходну годину. 
 

У 2020. години СРД „Младица“ Фоча је извршило два порибљавања својих 

риболовних вода са млађи поточне пастрмке, укупне тежине 315 кг.  
- Прво порибљавање извршено је 26.09.2020. године са 300кг поточне пастрмке 

дужине 12-15 цм. 

- Друго порибљавање извршено је 04.10.2020. године са 15 кг поточне пастрмке 

дужине 6-8 цм. 
 

Током порибљавања организовали смо „Малу школу риболова“ за пионире и том 
приликом смо подијелили чланске карте и риболовни прибор за полазнике школе. 
У току 2020. године СРД „Младица“ Фоча годишњу чланарину за спортски риболов је 
уплатило 99 риболоваца (чланова), различитих старосних група. Поред годишњих дозвола 
издато је и 130 дневних дозвола за спортски риболов. 

Због епидемиолошке ситуације изазване Корона вирусом, нису одржани 

Друштвено такмичење, Првенство Републике Српске и Куп Републике Српске.  На 
поменутим такмичењима наши чланови, побједници Друштвеног такмичења, редовно 
учествују. 

СРД „Младица“ Фоча организовало је „ХУКО-ХУКО КУП 2020 – лов младице 

вјештачким мамцима са обале“ на ријеци Дрини 12-13.12.2020. године. На такмичењу је 
учествовало 30 такмичара, риболоваца из Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске. 
Уловљено је 7 младица које су након мјерења дужине и фотографисања уредно враћене у 
ријеку. Побједници су добили пехаре, дипломе и вриједне награде наших вјерних 
спонзора такмичеља. 

У циљу заштите рибљег фонда и његовог очувања СРД „Младица“ Фоча је преко 
своје рибочуварске службе, затим волонтера рибочувара и уз велико  ангажовање чланова 
Управног одбора у великој мјери онемогућило криволов на подручију којим газдује. 

СРД „Младица“ Фоча је уз велико пожртвовање и ангажовање рибочуварске 

службе у вријеме мријеста рибље врсте скобаљ организовало даноноћно  дежурство на 
мријестилиштима ради спријечавања недозвољеног и масовног излова поменуте рибље 
врсте. Приликом дежурства имали смо и подршку полиције Фоча. 

Што се тиче пословања настојале су се испунити планиране активности. Ипак  и 
поред пандемије изазване Корона вирусом и свих уведених мјера и рестрикција сматрамо 
да смо прилично активно извршили повјерени задатак у 2020. години. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛУ „Бакић“ Фоча 

 

 

Информација о раду ЛУ „Бакић“ Фоча за 2020. годину 

 

 

Ловачко Удуржење „Бакић“ у 2020. години услед неријешених спорова око избора 
органа управљања, отворило је ловну сезону 24.10.2020. године, тако да није било већих 
активности. 

У 2020. исплаћена је штета од медвједа у висини од 2022,00км. 
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